شركٌ توزيع الكورباء المساهمٌ العامٌ
منطقٌ توزيع كورباء  /داُرة  / ..................................مكتب ىدمات مشتركً

.............................

طلب اشتراك بالتجار الكورباًُ

رقم الطلـب

/
/

التاريــــــخ

/
/

الحقل األول  :يعبأ من قبل طالب اِشتراك تحت إشراف الموظف المعنً
السادة  /شركٌ توزيع الكورباء المساهمٌ العامٌَ
أرجو الموافقٌ علٍ تزويد العقار  /المرفق المشار إلجى أدناه بالطاقٌ الكورباُجٌَ متعود ًا بتحمل كامل النفقـات والتكـالجف المالجـٌ
ٍ بموجـب القـوانجن
وتنفجذ كافٌ اِلتزامات القانونجٌ الناشٌُ عن طلب إيصال التجار الكورباًُ لىَ وأيـٌ التزامـات أىـرى تترتـب علـ ج
واألنظمٌ والتعلجمات المعمول بوا فً الشركٌَ واِمتثال لتوقجع عقد توريد الطاقٌ الكورباُجٌ الذي يـنظم العّقـٌ القانونجـٌ فجمـا بجننـاَ
مبجن ًا فجما يلً المعلومات المطلوبٌ لوذه الػايٌَ ومقر ًا بصحتوا ومتحمًّ كافٌ التبعات والمسؤولجات القانونجـٌ فـً حالـٌ تبـوت ىـّف
ذلك.
البجانات والمعلومات الىاصٌ بطالب اِشتراك
اسم طالب اِشتراك

الرقم الوطنً :

.............................................................................. :

نوعوا :

وتجقٌ إتبات الشىصجٌ :

العنـوان  :المدينٌ  /البلدة :

رقموا :

.........................

الحً :

........................

مكان صدورها :

................................

الشارع :

....................

...........................................................................................

......................

تاريىوا :

.......................

ص.ب :

الواتف :

.................

/

/

........................

البجانات والمعلومات الىاصٌ بالعقار (المرفق)
نوع (العقار /المرفق) المطلوب إيصال التجار الكورباًُ لـى :
(توضع إشارة ( )فً المربع المناسب)
اسم المالك :

مزرعٌ
أىرى (حدد) ................................................... :

منزل
محل تجاري

..........................................................................................................................................................................................................................

عنوان (العقار  /المرفق) :
المبنٍ :

مصنع

المدينٌ  /البلدة

الحً

....................................

.........................

.......................................................

الجناح :

...........................

عدد األطوار

(

رقم القطعٌ

الطابق :

(

)

...........................

نوع اِشتراك

رقم الحوض
الشقٌ :

اسم الحوض
)

.......................................

.......................................................

الحمل الكورباًُ المطلوب

اسم ونوع المحطٌ

البجانــات الىاصــٌ باِشتــراك بالتجــار الكورباُــــً :
مرفقات الطلب المقدمٌ
ضع إشارة ()
توقجع طالب اِشتراك :

وتجقٌ إتبات
شىصجٌ

وكالٌ
رسمجٌ

مىطط
موقع

مىطط
أراضً

.................................................................................

إذن
أشػال

التاريخ :

عقد
إيجار

/

سند تسججل /
تىصجص

رىصٌ مزاولٌ
مونٌ

/

اسم الموظف  /منظم طلب اِشتراك

الوظجفٌ

التوقجع

................................................................

................................................

.................................................
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شوادة إكمال
تركجبات

غجر
ذلك

التاريخ :
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/

/

الحقل الثانً  :تقرير الكشف الفنً التفصجلً علٍ أعمال التمديدات الداىلجٌ
أول

رقم الكشف :
منزلً

صفٌ اِستعمال

تجاري

عدد
األطوار

لوحٌ القواطع
الرُجسجٌ

صناعً

تجار القاطع الرُجسً

(
مكان التركجب

لوحات التوزيع
الفرعجٌ

) أمبجر

البجان

عدد ونوع
النقاط والحمل
الكلً

مصدر التػذيٌ

مقابس

الصانــــــع

) أمبجر

ِ

عدد األطوار

سعٌ القاطع المقررة (أمبجر)

مّحظات

الصانع

سعٌ القاطع الرُجسً (أمبجر)

مّحظات

الفولطجٌ (فولت)

أجوزة كورباُجٌ

مقابس ىاصٌ

مّحظات

(

مقاطع األسّك المستىدمٌ

جواز التسرب
األرضً
مطابق
غجر مطابق

نوع التأريـــض
أنبوب معدنً

قضجب نحاس
شراُح نحاسجٌ

فوِذيٌ

ِ توجد

توجد

الىلوص عن
المنشآت المعدنجٌ
الظاهرة

غجر متحقق

مّحظات عامٌ

 مواد قابلٌ لّشتعال
 مواد قابلٌ لّنفجار
 دهانات

متحقق

) مججاأوم

الكشف الرابع
بتاريخ / / :

مطابقٌ
غجر مطابقٌ

مطابقٌ األلوان

بعجدة
توجد
توجد
توجد

ِ توجد
ِ توجد
ِ توجد

طور  /طور

(

مانعٌ للماء

طور حجادي

(

) مججاأوم

غجر مانعٌ

) مججاأوم

(

غجر مطابقٌ لألسباب :

-1
.................................................. -3
-1
.................................................. -3
غجر مطابقٌ لألسباب :
.................................................. -1
.................................................. -3
غجر مطابقٌ لألسباب :
.................................................. -1
.................................................. -3

مطابقٌ

التوقجع :

ِ توجد
ِ توجد
ِ توجد

مقاومٌ قضجب التأريض

) أوم

) أوم

(
اِسم :

...............

اِسم :

...............

اِسم :

...............

اِسم :

...............

-2
....................
................
..............
-4
التوقجع .............. :
..................................................

غجر مطابقٌ لألسباب :
..................................................

مطابقٌ

......................................

توجد
توجد
توجد

مقاومٌ موصل استمرار التأريض

..................................................

مطابقٌ

مّحظات :

مصابجح أو أجوزة تعمل بالفولتجٌ العالجٌ
غبار كثجف ودقجق فً المحل
مواد نفطجٌ ساُلٌ قابلٌ لّشتعال

...............................................................................................

-2
....................
................
..............
-4
التوقجع .............. :
..................................................

-2
...................
..
..............
..............
-4
التوقجع .............. :
.................................................

-2
...................
................
..............
-4
التوقجع .............. :
.................................................

.................................................

1

إمكانجٌ التػذيٌ من الشبكٌ القاُمٌ متوفرة

2

بحاجٌ إلٍ تركجب محول جديد

4

حاجٌ إلٍ مػذي ىاص

5

بحاجٌ إلٍ تبديل مقاطع أسّك
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مّحظات :

...................

.........................................................................................................................

قريبٌ :

الكشف األول
بتاريخ / / :

الكشف الثالث
بتاريخ / / :

سلجمٌ
غجر سلجمٌ

نوع الوصّت :

مطابقٌ

الكشف الثانً
بتاريخ / / :

أىرى :

.............................................................................

بعد المقابس والمصابجح عن مصادر المجاه

طور  /أرضً

(

لحام بالقصدير
مرابط معدنجٌ
لحام بالنحاس
أىرى ........................ :
الربط بطريقٌ الجدل

سّمٌ األسّك فً
لوحٌ التوزيع

ِ توجد وقايٌ لألسّك

توصجّت
األرضً
محكمٌ
غجر محكمٌ

طريقٌ الربـــــــط

بّستجكجٌ

توجد وقايٌ لألسّك

الوصّت

) ملم / 2مساحٌ مقطع األسّك المستىدمٌ فً دارة القدرة
) ملم / 2مساحٌ مقطع األسّك المستىدمٌ فً دارة اإلنارة
غجر مطابقٌ
مطابقٌ

(
(

) عدد المقابس علٍ الداُرة الفرعجٌ الواحدة

األنابجب
والمجاري
وقايٌ الكجبّت
 /األسّك

مطالعات
موندس التوزيع

تناسب القواطع للتجار
المتوقع

نعم

غجر مطابقٌ

مطابقٌ للنظام المعتمد

التآريـــض

اسم الموندس :

ضخ مجاه

..........................

العدد
الحمل
الحمل الكلً

المقابـــــس

مطالعات الكشف
الفنً حول سّمٌ
التمديدات
الكورباُجٌ

أىرى (حدد) :

عدد القواطع الفرعجٌ المستعملٌ

مكان تركجب العداد

التجار المقرر (أمبجر)

إضاءة

حكومً

قواطع التجار الفرعجٌ

(

عدد األطوار

تالث

زراعً

عدد القواطع
الفرعجٌ

طول كجبل التػذيٌ م  .ط

طريقٌ التػذيٌ

العزل ومقاومٌ
التأريض

تانً

رابع

التاريخ / / :

3

بحاجٌ إلٍ استبدال محول قاُم

6

أىرى :

>>>>>>
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.................................

التنسجب :

...........................................................................................................................

التوقجع :

التاريخ / / :

..............................

الحقل الثالث  :يعبأ من قبل مكتب ىدمات المشتركجن

المنطقـــــــــٌ

البلــــــــــد

الحـــً

نوع اِشتراك

رقم الجولٌ

الىصم

يعبأ من قبل
كاتب
اِشتراكات عدد النســــخ

يعبأ من قبل رسوم اِشتراك
أمجن
الصندوق رسم الكشف الفنً

التوقجع :

رقم سند القبض
رقم سند القبض

التاريخ

رقم سند القبض

التاريخ

............................................................

طور واحد

تّتٌ أطوار عادي

حالٌ العداد

مكان العداد

التوقجع :

....................................................

/

التاريخ / :

/

التاريخ / :

األمبجر

معامل الضرب

تّتٌ أطوار مع محول تجار

توضع إشارة (  )فً المربع المناسب

تاريخ تركجب العداد

القراءة عند التركجب
رمز صانع العداد

رمز نوع العـــــداد

تاريخ اإلبراء
تاريخ سند اإلىراج

رقم سند اإلىــراج
رقم الىتامــــــٌ :
اسم الفنً المىتص :
إدىال
المعلومات
علٍ
الحاسوب

....................................................

التاريخ

رقم العداد

رقم جولٌ الفواتجر

رقم الملف

.......................................................

التأمجــــــــــــن

يعبأ من قبل
ورشٌ
التركجبات

رسوم النفايات

أجرة العداد

اسم كاتب اِشتراكات :

اسم أمجن الصندوق :

رقم اِشتراك

ىتم اإلبراء
............................................................

تم إدىال كافٌ البجانات المتعلقٌ باِشتراك الجديد بتاريخ /

ىتامٌ التوصجــــــل
التوقجع :

....................................................

التاريخ / :

/

/

اسم محاسب المشتركجن :

....................................................

التوقجع :

....................................................

التاريخ :

/

/

اســم مدىل البجانـــــات :

....................................................

التوقجع :

....................................................

التاريخ :

/

/
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الحقل الرابع  :كشف بالمواد الّزمٌ لتركجب العداد
التسلسل

اسم المادة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

) أمبجــــر
عداد (
) مــــلــم
كجبل (
تجرن باكـــــــــــــــــــــــل
عصفـــــــــــــــــــــــــورة
هــــــــــــــــــــــــــــــــوك
بايمتلـــــــــــــــــــــــــــــك
) ملـم
كلبسـات (
)"
مرابط أعمدة (

مّحظات

الكمجٌ  /العدد
2

اسم فنً الكشف :
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...............................................................

التوقجع :

..................................

التاريخ / :
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/

